
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

                                        сорок шоста сесія VI скликання 
 
від  24.09.2015 р. №___ 
 
Про затвердження  
«Програми розвитку та збереження зелених 
зон м. Коростеня на 2016 - 2020 роки»  

 
 

            З метою розвитку, збереження й поновлення зелених насаджень, 
покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального 
громадського користування, забезпечення комплексного благоустрою, 
збереження довкілля та повноцінного життєвого середовища  м. Коростеня, 
відповідно до ст. 10, ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», ст. 7 Закону України "Про захист рослин", ст. 6 Закону України                        
«Про рослинний світ», Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, 
керуючись п.22 ч. 1 ст. 26, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити  «Програму розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня                 
на 2016 - 2020 роки» (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Якубовського Л.П. та постійно діючу комісію з питань соціального 
захисту, охорони здоров’я та екології. 

 

Міський голова                                                                         В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    В. Ходаківський 
Заступник міського голови              Л. Якубовський 
Начальник міського фінансового управління                             Л. Щербанюк 
Начальник управління ЖКГ                                                         В. Мартинюк 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська                        
 

                                                                          



                                                                            Додаток 1 
 до рішення Коростенської міської ради 

                                                                                                        сорок шостої сесії   VI скликання  
                                                                                                                   від  24.09.2015 року  №_____ 

 
Програма 

розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2016 - 2020 роки 
  

1. Загальні положення 
1.Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини міської ради, 
виконавчого комітету, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно 
рослинного світу у межах міста.    
2. Необхідність розроблення програми викликана відсутністю концепції розвитку зелених 
зон міста; хаотичністю елементів та об'єктів благоустрою зеленого господарства, без 
врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого 
негативного впливу на стан здоров'я людей; великою кількістю аварійних дерев на вулицях 
міста, що в свою чергу призводить до скарг від мешканців та аварійних ситуацій                               
з травмуванням людей і майна.  
3.  Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:  
 

N   Назва  
нормативного акта  

Розділ,  
стаття  В частині…  

ст. 26 Виключна 
компетенція сільських, 
селищних, міських рад  

Пункт 22 частини 1  

1.  Закон України "Про місцеве 
самоврядування в України"  

ст. 30 Повноваження в 
галузі житлово-
комунального 
господарства, побутового, 
торговельного 
обслуговування, 
громадського харчування, 
транспорту і зв'язку  

Підпункт 7 пункту а) 
частини 1 - 
організація 
озеленення, охорони 
зелених насаджень, 
створення місць 
відпочинку громадян  

2.  Закон України "Про захист 
рослин"  

ст. 7 Органи, що 
здійснюють державну 
політику у сфері захисту 
рослин  

  

3.  Закон України "Про рослинний 
світ"  Повністю    

4.   Закон України "Про благоустрій 
населених пунктів"  Повністю    

5.  Закон України "Про карантин 
рослин"  Повністю    

6.  Закон України "Про природно-
заповідний фонд України"  Повністю    

7.  

Наказ Державного комітету 
будівництва, архітектури та 
житлової політики України "Про 
затвердження Інструкції з 
інвентаризації зелених 
насаджень у населених пунктах 
України" від 24.12.2001 N 226  

Повністю    

8.  Наказ Міністерства будівництва, Повністю    



архітектури та житлово-
комунального господарства 
України "Про затвердження 
Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах 
України" від 10.04.2006 р. N 105  

 
4. Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів 
реконструкції і розвитку зелених зон, а також на покращання зовнішньої привабливості 
вулиць та місць загального громадського користування.  
5. Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і правових 
заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме:  
- відновлення кадастру зелених насаджень;  
- проведення інвентаризації зелених насаджень;  
- проведення заходів, пов'язаних з озелененням міста;  
- відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на території міста;  
- приведення території та об'єктів природно-заповідного фонду в місті у відповідності                    
з вимогами чинного законодавства;  
- налагодження прогнозу розвитку шкідливих організмів та впровадження безпечних                    
для людини засобів захисту рослин;  
- впровадження систем агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу 
рослин;  
- активна робота з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти;  
- організація і проведення систематичних обстежень території міста на виявлення прихованої 
та явної зараженості зеленої зони регульованими шкідливими організмами, а також 
локалізація та ліквідація їх вогнищ.  
 
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом 
      В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту                            
і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного 
простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини.  
Зелені насадження міста - важлива складова частина міського господарства, один з 
найважливіших факторів в створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-
гігієнічних життєвих умов для населення міста, в формуванні культурного ландшафту.  Вони 
займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього 
середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають 
стабілізатором екологічної рівноваги.         
       У 2001 році державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням                                
„ Укрдержліспроект” була проведена комплексна експертиза зелених насаджень на території 
міста. Загальна площа зелених насаджень в місті складає 794,14 га., із них : 
- загального користування -182,68 га; 
- спеціального призначення - 187,08 га; 
- обмеженого користування – 424,36 га. 
Загалом у місті налічується більше 47,8 тис. зелених насаджень. Відповідно до проведеної 
експертизи в місті налічується 6 парків (Островського, Шевченка, Перемоги, Курган слави, 
Дзержинського, Пляж №2) загальною площею - 31,67 га та 11 скверів розташованих                                   
по вул. Грушевського, Табукашвілі, Франка, Жовтнева, Б. Хмельницького загальною 
площею – 7,24 га. Але з того часу, в зв’язку з відсутністю коштів інвентаризація                               
не проводилася. 
Стан зеленої зони міста вже давно викликає занепокоєння. В історичній частині міста 
приблизно 24 % аварійно небезпечних дерев, особливо на прибудинкових територіях. 
Насадження тут потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих                                   
і пошкоджених гілок. Більша частина з них є небезпечною для будівель, автотранспорту, 
електромереж.  



Урбанізація, з її багатофакторною дією на вуличні насадження, значно погіршує 
фізіологічний стан рослин. Про це свідчить постійне погіршення фітосанітарного стану 
деревно-чагарникових культур. Агротехнічні заходи, що проводяться нерегулярно (полив, 
обрізка, формування крони ін.), не достатні для підтримки біологічного потенціалу кожної 
рослини і зеленої зони в цілому.  
Крім того, фізіологічному ослабленню рослин, сприяє недотримання будівельних норм при 
благоустрою вулиць. Для нормального розвитку рослин пристовбурні кола повинні мати 
розмір 1,5 х 1,5 м. Існуючі пристовбурні кола зроблені ледь більше за діаметр стовбура.  
Такий стан довкілля і агротехніки пояснює, чому рослини не виконують свої оздоровчі 
функції. Будівництво об’єктів торгівлі, побутового обслуговування в центральній частині 
міста та благоустрій прилеглих територій, відсутність вільних земельних ділянок призводить 
до скорочення кількості зелених насаджень. Саме тому необхідні довгострокові комплексні 
заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових 
ландшафтних парків і скверів, зеленої зони житлових масивів з використанням стійких видів 
і форм деревних і чагарникових рослин.   
        Наразі  сучасний стан збереження  та використання об’єктів зеленої зони не  відповідає 
вимогам часу. Для вирішення  питань з комплексного озеленення  міста,  збереження та 
відновлення  існуючих насаджень важливим є опрацювання ефективної політики стосовно 
об’єктів зеленого господарства. 
        Програма є обов’язковою для виконання всіма підприємствами, організаціями 
установами,  які в ній передбачені. 
 

3. Мета Програми 
       Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених 
насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом  м. Коростеня утримання у здоровому 
впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких                                   
до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить 
збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-
економічних  функцій. 
       Першочерговими цілями в цьому напрямку є:  
- моніторинг зеленої зони міста та комплексна оцінка фактичного і прогнозованого стану 
насаджень;  
- розробка стратегії реконструкції і оптимізації рослинних угруповань з врахуванням 
історико-архітектурних особливостей і санітарно-екологічних умов міста;  
- опрацювання технології поліпшення фітосанітарного і фізіологічного стану рослин зеленої 
зони міста;  
- розробка концепції розвитку, збереження і відновлення парків міста;  
- підбір для озеленення асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;  
- поетапна заміна тополь в системі  прибудинкових насаджень на низькорослі декоративні 
дерева; 
- створення нових зелених зон у місті.  
 

4. Цілі та завдання Програми 
        Ціль Програми -  збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових 
насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення,  комплексний підхід  
до озеленення з урахуванням природно-кліматичних умов. 
      Завдання Програми: 
- забезпечення максимального озеленення міста при оптимальному використані  бюджетных 
коштів; 
- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 
- доведення якісних і кількісних показників до рівня нормативних; 
- раціональне використання видалених зелених насаджень з метою подальшого їх 
застосування для потреб територіальної громади (малі архітектурні  форми, дитячі 
майданчики тощо); 
- укріплення матеріальної та технічної бази комунального виробничо-господарського 
підприємства  як базової організації для проведення робіт з озеленення міста; 



- визначення основних джерел фінансування робіт передбачених Програмою; 
- пропагування в дошкільних  дитячих закладах, серед учнівської молоді, мешканців міста 
важливості збереження та збільшення зелених насаджень для покращення екологічної 
ситуації та здоров’я людей;  
- залучення мешканців міста до проведення акцій з озеленення міста.  
 
5. Шляхи реалізації Програми  
          Реалізація Програми забезпечується міською радою, виконавчим комітетом, 
комунальними підприємствами міста, іншими підприємствами, установами, організаціями         
та мешканцями міста Коростеня. Управління житлово-комунального господарства разом        
з міським управлінням фінансів, відділом земельних ресурсів, відділом архітектури                          
та містобудування забезпечують узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, 
цільового та ефективного використання  бюджетних коштів. Координатором є управління 
житлово-комунального господарства. 
        Комунальне виробничо-господарське підприємство відповідальне за виконання 
конкретних заходів, розробляє кошторис та надає його управлінню житлово-комунального 
господарства для формування бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий 
рік. 
       З метою обліку існуючих зелених насаджень,  згідно з абзацом  2 п.2.1. « Інструкції                      
з інвентаризації зелених насаджень в населених пунктах України», затвердженої  наказом 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України                          
від 24.12.2001р. № 226 балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок 
проводять роботи пов’язані з інвентаризацією зелених насаджень за власні кошти та надають 
копію паспорта зелених насаджень, розташованих на їх земельних ділянках, в комунальне 
виробничо-господарське підприємство  для складання реєстру зелених насаджень.  
      Шлях реалізації програми передбачає щорічне узгоджене формування документації                            
з реалізації Програми, проектів, передбачених Програмою, з визначеними обсягами та 
джерелами фінансування. 
       Управління житлово-комунального господарства щорічно уточнює цільові показники 
Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації програми                         
з урахуванням виділених коштів. 
 
6. Фінансове  забезпечення Програми 
       Фінансування виконання заходів програми передбачається з наступних джерел: 
- міський фонд охорони навколишнього природного середовища; 
- міський бюджет; 
- кошти підприємств, установ та організацій, громадян; 
- кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню; 
- благодійні кошти; 
- інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством. 
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбаченнях у бюджеті 
міста на відповідний рік за загальним та спеціальним фондами бюджету.  
 
7. Очікувані результати 

    Реалізація заходів Програми дозволить поліпшити стан навколишнього природного 
середовища, його естетичні та екологічні складові. 
   Системний підхід до розвитку насаджень у місті надасть можливість створити концепцію 
розвитку зеленої зони Коростеня, а її впровадження у зелене будівництво сприятиме 
покращанню екологічних умов довкілля. Складання кадастру зелених насаджень міста                      
і оцінка їх стану дасть можливість скласти плани реконструкції парків і скверів, інших 
зелених зон з використанням рослин, стійких до екологічних та природних умов міста. 
 
\



8. Перелік заходів і завдань Програми 

                                  Роки   
                              

 
№ 

Назва заходу Джерела фінансування Відповідальні 
віконавці 

Прогнозний 
обсяг фін., 
тис. грн. 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 5  6 7 8 9 10 11 
1  Захист зелених насаджень від 

шкідників з використанням 
безпечних засобів 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ, КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

2  Впровадження систем 
мінерального живлення 
рослин з використанням 

мікроелементів 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

95,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

3  Проведення робіт з 
санітарної обрізки  дерев 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

865,0 160,0 170,0 175,0 180,0 180,0 

4 Посадка нових  дерев 
 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5 Догляд, відновлення та 
посадка живоплоту на  

вулицях міста  
 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ, КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

445,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 

6 Облаштування клумб, газонів 
на вулицях  міста  

Міський 
бюджет, інші кошти  

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

 
295,0 

 
50,0 

55,0 60,0 65,0 65,0 

7 Реконструкція зеленої зони 
об’єктів: 

- парк                                              
ім.    Островського; 

- парк ім. Т.Шевченка; 
- парк Перемоги 

Міський 
бюджет, інші кошти  

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 



8 Придбання спеціалізованої 
техніки: 

- газонокосарка; 
- бензопила 

Міський 
бюджет,кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ, КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

 
100,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

9 Організація телевізійних 
програм із збереження 

зеленої зони міста 
 

Міський 
бюджет 

УЖКГ,                       
КП КМВ ТО 

«Коростеньмедіа» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 Видання довідникових 
посібників, буклетів, відео 

матеріалів та іншого 
інформаційно-рекламного 

видання про природно-
заповідні об’єкти, пам’ятки 

природи, екскурсійні 
маршрути тощо 

Міський 
бюджет 

УЖКГ, відділ 
освіти 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

11 Проведення робіт 
з вирубки аварійних дерев 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

1000,0 
 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

12 Корчування пеньків після 
вирубки дерев  

(на вулицях  міста) 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

13 Поточне утримання зелених 
насаджень: 

- догляд за газонами 
(скошування і збір 
скошеної трави, 
полив) 

-  відновлення газонів 
та квітників з 
весняних, літніх та 
багаторічних квітів 

- догляд за створеними 
газонами та 
квітниками 

Міський 
бюджет, кошти 

балансоутримувачів 
зелених насаджень 

УЖКГ,  КВГП, 
балансоутримувачі 
зелених насаджень 

4000,0 700,0 750, 800,0 850,0 900,0 



 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                          В. Ходаківський 

- догляд за деревами та 
кущами 

 Всього:   7630,0 1395,0 1465,0 1530,0 1595,0 1645,0 


